
Høringsuttalelse om Justering av hovedgudstjenesten og 

alminnelige bestemmelser. 

 

Høringsspørsmål 1 

A: Kvaliteten er bedre, men det har ikke endret besøkstallet. 

B: Gudstjenesten har mye bedre flyt enn tidligere. Vi er svært fornøyd med hvordan våre egne 

gudstjenester fungerer. Det store problemet er gjenkjenning i andre deler av landet. Det er 

svært vanskelig å delta fullt og helt i en gudstjeneste når enn er i en annen kommune.  

C: Oppmerksomheten bør rettes mot trosopplæring og gjenkjennende kirkemusikk. 

D: Vi trenger en allmenn gudstjeneste hvor folk kjenner seg igjen uansett hvor i Norge de er. 

Likevel trenger vi en stor variasjon i alternative gudstjenester hvor spesielle temaer blir tatt opp 

og forskjellige musikkstiler blir framført. Disse gudstjenestene bør helst være søndagskveld eller 

på andre ukedager. 

 

Høringsspørsmål 2 

Vi mener prosedyren ikke bør endres. På grunn av stadig utskifting av ansatte, er det viktig med 

stabilitet rundt gudstjenesten. Derfor bør det være litt vanskelig å gjøre endringer i 

gudstjenesten. 

 

Høringsspørsmål 3 

E: Samlingsbønnen bør være obligatorisk. 

F: Syndsbekjennelsen bør plasseres i ledd 16. 

I: Dagens bønn bør være valgfri og hvis den brukes bør den være som innledning til preken. 

 

Høringsspørsmål 4 

I ledd 12 mener vi at Laudate bør kunne velges i stedet for Hallelujaomkved. Laudate fungerer 

svært godt for oss og er nesten det eneste nye vi har klart å innarbeide i Nord-Gudbrandsdal. I 

tillegg er melodi og tekst slitesterkt samt enkel å lære. 

Kunngjøringer bør legges helt sist i gudstjenesten. Ledd 16 bør være et ledd hvor en kan ha 

markeringer som 4 årsbok etc. før en går videre til syndsbekjennelsen og forbønn. 



 

 

Høringsspørsmål 5 

A: Vi ønsker intinksjon til vanlig og kneling ved alteret alle 1. og 2.dagene. 

B: Vi mener at legeme og beger er de beste ordene å bruke. 

C: Vi er helt uenig at takkofferet skal inngå i nattverdliturgien. Denne må være i forbønnsleddet. 

Hos oss går vi rundt alteret for å gi vår gave og mange benytter også anledningen til å tenne lys i 

globen og be sin bønn der. Videre fungerer salmesang svært dårlig når en skal gå, finne fram 

penger eller Vippse. Derfor bør det være instrumentalmusikk under takkoffer. 

D og E: I ledd 20 mener vi at fredshilsen bør fjernes. Dette er noe som er fremmed og 

skremmende. Spesielt for de som sjelden går til gudstjeneste. 

 

Høringsspørsmål 6 

Ingen kommentarer. 

 

Høringsspørsmål 7 

Kunngjøringer legges til etter postludium, men selvsagt før eventuell utgangsprosesjon. 
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